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Olimpiai éremre pályázik Halep
Olimpiára készül Simona Halep, 
és éremmel szeretne visszatérni 
nyáron Tokióból – nyilatkozta teg-
nap a kétszeres Grand Slam-győz-
tes teniszező, miután beoltatta 
magát koronavírus ellen. Kiemelte, 
csúcsformában szeretne elutazni 
az ötkarikás játékokra, és bízik 
benne, hogy könnyebb körülmé-
nyek lesznek ott, mint Ausztráliá-
ban voltak a hétvégén zárult Grand 
Slam tornán. Ott, mint ismeretes, 
kikapott Serena Williamstől és 
miután Oszaka Naomi nyerte a 
bajnokságot, utóbbi megelőzte őt a 
női világranglista második helyén. 
A jelenleg harmadik helyen rangso-
rolt klasszis hangsúlyozta ugyanak-
kor, hogy a világranglista helyezése 
kevésbé foglalkoztatja, hiszen csak 
most kezdődött az idény, sok ver-
seny áll előtte. A dubaji tornán való 
részvételéről jövő héten dönt.
 
Vébé és Eb nélkül maradt
Románia
A koronavírus-járvány miatt az 
Európai Labdarúgó-szövetség 
(UEFA) és a Nemzetközi Kézilab-
da-szövetség (IHF) is törölt több 
utánpótlás-Európa- és világbaj-
nokságot idei versenynaptárából. 
Az UEFA hivatalos Twitter-oldalán 
megjelent bejegyzés szerint idén 
sem rendezik meg az U19-es női 
és férfi  Európa-bajnokságot a ko-
ronavírus-járvány miatt. A férfi ak 
tornáját Románia, a női viadalt 
Fehéroroszország rendezte volna. 
Az idei U17-es Eb-k elhalasztásáról 
már korábban döntött a szervezet. 
Az új döntés azt is jelenti egyben, 
hogy immár két év telt el a legutób-
bi U19-es kontinenstornák óta, 
mivel a járvány miatt már tavaly 
sem rendezték meg a viadalo-
kat. Az IHF törölte a június 22. és 
július 4. közötti időpontra tervezett 
magyarországi férfi  junior világbaj-
nokságot, de hasonló sorsra jutott 
a 24 csapatos női ifj úsági vébé is, 
amit Bukarestben és Brassóban 
rendeztek volna meg.
 
Olivier Giroud gólja döntött
Bukarestben
A Chelsea Olivier Giroud ollózós 
mozdulattal szerzett góljával 1-0-ra 
legyőzte az Atlético Madridot a Baj-
nokok Ligája nyolcaddöntőjének 
első, a járványhelyzet miatt a buka-
resti Național Arénában rendezett 
mérkőzésén. A játéknap másik 
párharcában a Bayern München 
4–1-re legyőzte idegenben a Laziót, 
ezzel a címvédő nagy lépést tett a 
továbbjutás felé. A visszavágókat 
március 17-én rendezik.
 
Távozott Dan Petrescu
a török Kayserisportól
Mindössze nyolc mérkőzésig edzet-
te Dan Petrescu a török Kay se ri spor
labdarúgócsapatát, a klub veze-
tősége ugyanis kedd este közös 
megegyezéssel szerződést bontott a 
szakemberrel. A hivatalos bejelen-
tés szerint a tréner családi okok 
miatt távozott. A Kolozsvári CFR-rel 
sikert sikerre halmozó Petrescu 
január 10-én írt alá a török élvonal 
középmezőnyében található csapat-
hoz, irányításával a Kayseri két győ-
zelmet, három döntetlent és három 
vereséget ért el, jelenleg a 16. he-
lyen áll a 21 csapatos mezőnyben.

Még két mérkőzése hátravan a 
Brassói Corona együttesének, 
de már sikerült bebiztosíta-
nia az első helyezést az Erste 
Liga alapszakaszában. Ez azt 
jelenti, hogy a kék-sárgák 
választhatnak majd elsőként 
ellenfelet a negyeddöntőre. A 
romániai bajnokságban még 
több mérkőzés hátravan.
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T isztességgel odatette magát 
a Gyergyói Hoki Klub férfi  
jégkorongcsapata kedd este 

a Brassói Corona elleni összecsa-
páson, de nem volt reális esélye 
a győzelemre az Erste Ligába és a 
romániai bajnokságba is beszá-
mító mérkőzésen. A piros-fehé-
reknek négy légiósukat és több 
hazai játékosukat is nélkülözniük 
kellett sérülések miatt, így csoda 
lett volna, ha pontot szereznek a 
liga egyik legerősebb csapatával 
szemben. A 7-3-as siker a barcasá-
gi „Farkasok” számára azt jelenti, 
hogy minden további eredménytől 
függetlenül már biztosan az élen 
zárja az Erste Liga alapszakaszát. 
Idén így a brassói csapat kapja az 
alapszakaszgyőztesnek járó Bíró 
László-vándorkupát is. „Azt tettük, 
amit kellett ahhoz, hogy már most 
megszerezzük az első helyet. A 
korcsolyázás rendben volt, kihasz-
náltuk a helyzeteinket, a kapu előtt 
jobbak voltunk, és elismerés jár a 
csapatnak a teljesítményért. Nagy 
dolgot értek el, mondtam a srá-
coknak, hogy élvezzék ki, de még 
sok munka vár ránk” – értékelt le-
fújást követően Dave MacQueen, a 
brassóiak vezetőedzője.

A barcaságiaknak 77 pontra volt 
szükségük ahhoz, hogy bebiztosít-

A BRASSÓIAK VÁLASZTANAK ELŐSZÖR ELLENFELET A JÉGKORONG-ERSTE LIGA NEGYEDDÖNTŐJÉBEN

„Farkasok” nyerték az alapszakaszt

Megnyerték. A Corona a GYHK ellen biztosította be az alapszakaszgyőzelmet

 » „Elismerés 
jár a csapatnak a 
teljesítményért. 
Nagy dolgot 
értek el, mond-
tam a srácoknak, 
hogy élvezzék 
ki, de még 
sok munka vár 
ránk” – értékelt 
lefújást követően 
Dave MacQueen, 
a brassóiak veze-
tőedzője.

sák elsőségüket, ami arra utal, hogy 
idén sokkal szorosabb volt a mezőny, 
mint egy évvel korábban, amikor a 
89 pontos Csíkszeredai Sportklub 
mögött a Ferencváros is begyűjtött 
80-at. A brassóiak tegnap lapzár-
tánk után még egyszer összecsaptak 
a gyergyóiakkal, és pénteken ismét 
találkozik a két együttes, amivel le is 
zárul az idei Erste Liga alapszakasza.

Immár az is végleges, hogyan ala-
kul az első négy csapat sorrendje, 
amelyek közül sorrendben az első 
három választ ellenfelet magának az 
5–8. helyezettek közül. Azaz Brassó 
választ elsőként, majd a Ferencvá-
ros, és harmadikként a Sportklub. 
A negyedik helyezett Debrecennek 
majd az a csapat jut, amelyet az első 
három hagy neki, de szintén pálya-
előnnyel vívhatja a negyeddöntőt.

A brassóiak egyébként a románi-
ai bajnokságban is élre álltak, azon-

ban ott még sok a nyitott kérdés, 
számos mérkőzés van még hátra. 
A GYHK az egyedüli csapat, amely 
ezen a héten befejezi a romániai 
alapszakaszt. Az erőviszonyokat is-
merve elmondható, hogy a hátralé-
vő meccsek lejátszása után Brassó, 
Gyergyószentmiklós, Csíkszereda 
és Galac négyes szerepel majd a ha-
zai bajnoki elődöntőben, közülük a 
Coronának hat, a Sportklubnak ki-
lenc, a CSM-nek hét mérkőzése van 
hátra. Ez utóbbi az igazán érdekes, 
ugyanis a csíkiaknak négyszer, a 
brassóiaknak kétszer kell össze-
csapniuk a galaci gárdával, amely 
igazán nehéz ellenfél lesz mindkét 
együttesnek – a Galac még októ-
berben kétszer is legyőzte Brassót, 
Gyergyótól pedig hét pontot vett el.

Az első két Csíkszereda–Galac 
mérkőzés szombaton és vasárnap 
lesz a Vákár Lajos Műjégpályán.
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A Petrolul Ploiești labdarúgócsapata 
1-0-ra legyőzte hazai pályán a Bu-

karesti Metaloglobust a másodosztá-
lyos bajnokság 16. fordulójában, és így 
24 ponttal az ötödik helyen áll a Craio-
vai U 1948 által vezetett összetettben. 
A kedd esti találkozón pályára lépett 
prahovaiak keretében volt az a Mihai 
Constantin is, akit hétvégén megver-
tek a városban. A 18 éves középpályást 
szombaton ütötték meg ököllel, ami-
nek következtében felrepedt szemöl-
dökét a kórházban kellett összevarr-
ni. A futballista édesapja azt állította, 
hogy gyermekére 10-12-en támadták rá 
egy nagyáruház háta mögött, mind is-
meretlenek voltak az áldozat számára. 
Az eset során Constantin két csapattár-
sa is vele volt, ők azonban elszaladtak. 
A rendőrség tegnapi közleménye alap-
ján viszont az eset egy fogadóiroda 
előtt történt az utcán. Ott egy 15 éves 
fi ú ütötte meg, miután a vizsgálatok 
szerint korábban szóváltásba kerültek 
a fogadóirodában. A támadó ellen el-

járást indítottak. Azt nem tudni, hogy 
a bántalmazott miért volt a fogadó-
irodában, az viszont közismert, hogy 
a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) 
szigorúan tiltja a sportolók számára a 
sportfogadást.

A Liga 2-es bajnokság különben a 
17. fordulóval folytatódik ma, amikor 
is Gloria Buzău–Rapid összecsapást 
rendeznek 17 órától. Pénteken Kolozs-
vári Universitatea–Slatina (17.30 óra), 
szombaton Resicabánya–Călărași (11), 
Mioveni–Lénárdfalva (11), Metalo-
globus–Bákó (11), Slobozia–Temes-
vári ASU Poli (11) és Temesvári Ri-
pensia–FK Csíkszereda (11) találkozók 
lesznek. A Konstancai Farul–Viitorul 
Pandurii Târgu Jiu (11.30) és a Pandurii 
Lignitul–Petrolul (13.45) mérkőzése-
ket vasárnapra tervezik, majd kedden 
17.30-tól Chiajna–Craiova (17.30) ösz-
szecsapás zárja a fordulót.

Ezeket a mérkőzéseket változat-
lanul nézők nélkül rendezik, és két 
hét múlva már eléri az egy évet a zárt 
kapus állapot Romániába. Ismeretes, 
hogy a koronavírus-járvány kirob-

banása óta, a március 8-ai FK Csík-
szereda–Petrolul találkozó volt az 
utolsó, amelyen még jelen lehettek a 
szurkolók a stadionban. A Hivatásos 
Labdarúgóliga (LPF) főtitkára, Justin 
Ștefan ugyanakkor továbbra is azért 
lobbizik, hogy tavasszal, korlátozott 
számban már megnyithassák a kapu-
kat. Tegnap közösségi oldalán arról 
számolt be, hogy találkozott Novák 
Károly Eduárd sportminiszterrel, aki 
támogatásáról biztosította az ügy-
ben. A napokban hivatalos kérvényt 
nyújt be az egészségügyi miniszté-
riumhoz is, hogy meggyőzzék arról: 
a kidolgozott járványügyi előírások 
mentén biztonságos körülmények 
között nyithatnák meg a stadionokat 
a szurkolók előtt. „Arra kérjük, hogy 
azonnal vessenek véget a romániai 
futballszurkolók diszkriminálásának, 
és biztosítsanak egyenlő bánásmódot 
olyan más tevékenységekkel, mint a 
kulturális előadások, éttermek vagy 
mozik. Elfogadhatatlan, hogy a sport-
gazdaságra más szabályok vonatkoz-
zanak” – hangsúlyozta a sportvezető.

Győzelemmel feledtette a bántalmazást a Petrolul
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